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Về chúng tôi
LUXMAGE tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất màn hình LED trong suốt, cung cấp cho khách 
hàng các giải pháp hiển thị trong suốt tổng thể.

Là đơn vị tiên phong về công nghệ màn hình trong suốt tại Việt Nam, chúng tôi có trách nhiệm mang đến 
cho khách hàng những sản phẩm màn hình LED trong suốt hơn, sáng hơn với chất lượng ổn định và giá 
cả hợp lý.

Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong quảng cáo cửa sổ, chuỗi cửa hàng bán lẻ, trung tâm 
mua sắm, sân bay, tổ chức tài chính, cửa hàng ô tô 4S, triển lãm, sân khấu, xây dựng bức tường rèm, 
giao thông vận tải và các lĩnh vực khác.

Các đối tác của chúng tôi bao gồm Vincom times city, Alpha King, Seoul made (Korea), GamudaLAND, 
Trung Nguyên Legend, Dol English, SCBank, Coats Group, Pfizer Inc, Porsche, Lancome, v.v.

Sản phẩm và dịch vụ của LUXMAGE sẽ mang lại cho bạn lợi thế thực sự trên thị trường của mình.



Một số công ty nổi tiếng mà chúng tôi đã hợp tác



“Ưu điểm” của màn hình trong suốt

Độ trong suốt và độ sáng cao
Màn hình LED trong suốt có độ trong suốt từ 55% - 92%, màn hình gần như không thể nhìn thấy ở khoảng 
cách 3m, có các ưu điểm như: độ trong suốt và độ sáng cao, không cản ánh sáng tự nhiên, không hạn chế tầm 
nhìn từ trong nhà ra bên ngoài.

Công nghệ
Công nghệ và thiết kế của màn hình led cho thấy cảm giác về công nghệ và độ trong suốt của màn hình. 

Xét duyệt và Quy định
Màn hình LED trong suốt được áp dụng cho bức tường rèm, được lắp đặt ở bên trong và hiển thị ra bên ngoài, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét duyệt .

Cài đặt đơn giản và thuận tiện
Đối với màn hình dải PCB, Cabinet có thể được ghép nối với nhau một cách nhanh chóng, tiện lợi.



Màn hình dải PCB thế hệ thứ tư



LKV

Cửa sổ quảng cáo cho cửa hàng bán lẻ
LKV series được thiết kế đặc biệt dành cho cửa sổ quảng cáo trong 
các cửa hàng bán lẻ và các mẫu quảng cáo trưng bày. Để chọn 
được màn hình phù hợp với kích thước trưng bày, chỉ cần chọn 
modules phù hợp từ các kích thước có sẵn và lắp đặt nó sau đó 
trưng bày. Khi chọn được modules thích hợp tiếp theo sẽ kết nối 
chúng với một màn hình duy nhất. Duy trì độ phân giải cao mà không 
ảnh hưởng đến độ trong suốt của sản phẩm. 

LNS
Dòng màn hình LED trong suốt LNS được phát triển 
dành cho các cửa hàng thương hiệu cao cấp, có thể 
thay thế cho những tấm kính, tường kính, vách kính, 
làm cho chúng trở thành màn hình led kính có độ trong 
suốt giúp thuận tiện cho việc hiển thị nội dung, có độ 
phân giải cao đem đến không gian trải nghiệm tốt cho 
khách hàng. Những màn hình này có thể được tích hợp 
để áp dụng trượt hoặc mở ra một giải pháp sáng tạo và 
trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng.

LNS / vách ngăn trong nhà / trang trí cửa hàng. Vách ngăn tự động sang trọng siêu nhẹ, hiện đại. 

Cửa trượt LED trong suốt / Cửa trượt cho lối vào sáng tạo



LCT
Tính năng của sản phẩm LCT Series là sự tiện lợi, dễ 
dàng lắp ráp/ tháo dỡ và chống nước. Điều này giúp 
màn hình LCT trở thành giải pháp cho thuê hợp lý, 
hoàn hảo trong các buổi sự kiện, triển lãm.

, 

Thiết kế hệ thống khóa thông minh, tháo lắp nhanh chóng dễ dàng giúp sản phẩm trở nên tiện lợi 
và độc đáo.
Thiết kế nhôm đú c đảm bảo kích thước màn hình được chính xác.

.LNT
Màn hình LED trong suốt ngoài trời LUXMAGE là một 
màn hình LED ngoài trời đa chức năng, có độ trong suốt 
cao, trọng lượng nhẹ, hiển thị tốt dưới ánh sáng mặt trời, 
lắp đặt nhanh chóng. Được sử dụng rộng rãi trong: Màn 
hình trên cao ngoài trời, tòa nhà văn phòng, bên ngoài 
tường kính, phòng triển lãm, sân khấu ngoài trời, trung 
tâm thương mại, sân bay...

waterproof
and dustproof



LTN

LTK
Giải pháp tường rèm kính 
tùy chỉnh

Màn hình LED trong suốt LUXMAGE (dòng LTK) là sản phẩm tiêu chuẩn, dễ tùy chỉnh, tối ưu chi phí 
và được thiết kế phù hợp với nhiều yêu cầu giải pháp tường kính kỹ thuật số của doanh nghiệp.

Dòng LTN được áp dụng công nghệ SMT tiêu chuẩn, sử dụng đèn LED Nationstar có tính nhất quán 
cao trong độ sáng và màu sắc. Nó được thiết kế dạng module, hợp thành từ nhiều cabinet tiêu 
chuẩn, có thể tùy chỉnh và dễ lắp đặt.



LP2.1/2.6/2.8

Có thể sử dụng nền tảng ứng dụng quản lý đám mây Nexcloud hoặc cổng kết nối HDMl interface của bên thứ ba. Nexcloud 
là một hệ thống quản lý dữ liệu trên đám mây thông minh, thiết kế để phục vụ riêng cho khách hàng. Hỗ trợ điều khiển từ xa 
chỉ bằng thao tác 1 chạm trên điện thoại, dễ dàng quản lý nội dung mọi lúc, mọi nơi. Hỗ trợ các dịch vụ và tùy chỉnh nội dung, 
nhiều mẫu thiết kế và hiệu ứng động, là giải pháp hoàn hảo dành cho việc thiết kế nội dung, để những nội dung được hiển 
thị độc đáo.

LF

Màn hình LED film trong suốt LUXMAGE (Dòng LF) áp dụng công nghệ Drive-IN LED. Sử dụng polycarbonate làm 
chất nền và màng PET có độ trong suốt cao trên bề mặt giúp tăng cường đáng kể tính linh hoạt của màn hình LED film 
trong suốt, có thể đáp ứng các nhu cầu cá nhân của các mặt tiền tòa nhà dạng cong và các hình dạng đặc biệt khác. 
Thông qua quá trình nghiên cứu và cải tiến phần mềm và phần cứng, dòng LF có đặc điểm nhẹ, mỏng, trong suốt, có 
thể uốn cong dễ dàng và điều khiển thông minh.

Màn hình led trong suốt Poster

Dòng LP, còn được gọi là màn hình led trong suốt poster, là 
giải pháp quảng cáo cho nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Màn hình LED film trong suốt



LNS3.9

Cửa trượt 



Model: LTK3.9 
Pixel Pitch: 3.9mm X 7.8mm 
Size: W6m X H5m 
Location: Ho Chi Minh City,VietNam

Xây dựng bức tường rèm



Model: LCT3.9 
Pixel Pitch: 3.9mmx7.8mm 
Size: W3m x H10m 
Location: Ha Noi City, VietNam

Trung tâm thương mại



Model: LCT3.9 
Pixel Pitch:3.9mmx7.8mm 
Location: HCM City, VietNam

Cửa hàng hàng hiệu Chuỗi cửa hàng Các cửa hàng bán lẻ Cửa hàng 



Cửa hàng hàng hiệu Chuỗi cửa hàng Các cửa hàng bán lẻ Cửa hàng 



Quảng cáo ngoài trời





Model: LTK3.9 
Pixel Pitch: 3.9mmx7.8mm 
Size: W3m x H5m 
Location: HCM City,VietNam



囡 youtube.com/c/luxmage

, facebook.com/Luxmage1

@ www.luxmage.com 

Head Office
Địa chỉ: 80, đường số 9, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. HCM 
Tel: +84 0988895066        0909965198            
E-mail: sale@luxmage.com
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